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In dankbare herinnering aan 

GERHARDA CATHARINA VARENBRINK 

weduwe van 

JOHANNES HENDRIKUS MENSINK 

Zij werd geboren op 16 april 1898 te Hengevelde. Op 
de gezegende leeftijd van 94 jaar overleed zij, voorzien 
van het Sacrament van de Zieken, te Hengevelde op 29 
november 1992. Na de Uitvaart in haar parochiekerk 
van de H.H. Petrus en Paulus te Hengevelde werd zij 
daar begraven op het kerkhof van de parochie. 

Met recht droeg zij de naam 'oma'. Niet alleen door 
haar leeftijd werd zij zo genoemd, maar ook omdat zij 
een hartelijke en innemende vrouw was, die een le
vende belangstelling had voor wie zij ontmoette. De 
naam 'oma' werd bij haar ook uitgesproken uit bewon
dering voor haar levenswil en levensmoed na alles wat 
zij in haar leven meemaakte. 
Zij werd geboren in het dorp zelf, nabij de kerk. Maar al 
heel jong ging zij in betrekking naar lsidorushoeve en 
daarna naar de Wethouder Goselinkstraat. In deze 
straat kwam zij door haar huwelijk ook te wonen op de 
boerderij van Mensink. Zij kregen samen 6 kinderen. 
Maar al heel jong was de zorg voor het gezin voor haar 
alleen, want op 9 december 1943 overleed haar man. 

Bijna vijftig jaar heeft zij alleen gestaan en gezien, hoe 
haar kinderen hun plaats in het leven vonden. Zij leefde 
mee met de groei van haar tien kleinkinderen en de ge
boorte van 5 achterkleinkinderen. Niet alleen haar man 
moest zij verliezen, maar ook een zoon en schoonzoon 
werden haar ontnomen. Zij was een echte Maria-ver
eerster. Dat kon men zien aan de vele beelden, maar zij 
bad en zong ook graag tot Maria. Het meest intens 
heeft zij dit beleefd, toen zij nog op 85-jarige leeftijd 
naar Lourdes is geweest. Voor haar raakten daar hemel 
en aarde elkaar, zo mooi heeft zij die reis ervaren. 
Oma had het goed bij Herman en Jan. Zoals zij altijd ie
dereen verwend had, die op visite kwam, zo deed men 
haar terug. De kinderen en kleinkinderen, de dokter, de 
gezinszorg, de wijkverpleging werkten met vreugde 
voor haar, want zij wist niet hoe dankbaar zij moest zijn. 
Daardoor is de intensieve verzorging thuis voor ieder
een ook mogelijk gebleven en heeft zij het voorrecht 
gehad om thuis te mogen sterven. Dankbaar voor het 
leven en voor iedereen is zij gestorven, terwijl in het 
hart van iedereen een dankbare herinnering aan Oma 
zal blijven leven. 

Heer onze God, verhoor haar 
met uw eeuwige liefde en uw eeuwig licht. 
Schenk zegen aan allen, 
die zij in haar hart meedroeg, 
allen, die zorg voor haar hadden. 
Amen. 

Wij danken U allen hartelijk voor Uw belangstelling en 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van 
onze lieve moeder en oma. 

de familie 


